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DE HAMSTER IN BELGIE 

- Bij dell aanvang vertoonen de groote invallen vail sehade- 

lijke dieren over 't algemcen zeer reel overeenkomst : wanneer 

lmtuuronderzoekers veer  hot eerst in een streek do aanwezig- 

heid van een of amler sohadelijk diet' const~tteeren, - -  her moge 

nu een zoogdier, een vogel, een insect of gelijk welk ander diet" 

zijn, - -  dan geeft hot publiek gewoolflijk zeer weinig aeht op een 

dergelijke waat'schuwitlg, m~l.~tt' do vijand maak t  van die onver- 

sehilliglloid gebruik om zich op llet gemak neer to zetten en om 

zijne nakomelingschap over versahillende deelen van do nieuw 

bezette landstrcek te verspreiden, zoodat aldus een voldoend 

aantal besmcttingscentrums ontst~mn, die een zeer rasse vevme- 

nigvu[digillg ,nogelijk maken, zoodra een daartoe gunstig jaar  

voorkomt. Indien zulks gebeurt, dan plant het schadelijk diet' 

zich sores op zulko vcrbazend snelle wijze voort, dat de volke- 

ren in do middcleeuwen daarin dikwijl.s een bovenaardsche 

tussehenkomst zagen; van dear die naieve legenden, waar in  

legers muizen of fat ten of milliarden rupsen, enz. uit ee,l hol 

kwamen of uit den hemel vielell. 

, De keimis wm do zeden det' dieren heeft studs dat tijdwtk 

van onwc.telldho.id ell bijgeloof veel voorui tgang g e m a a k t :  

regens vail sehadelijke dieren zouden geen geloof meer vinden, 

daar tie wctenscha l) do ong(~moen kraehtige vruchtbaarheid 

leerde kennen van sommige sooctell, die, hoe klein zij ook mogen 

zijn, daarom nict minder tc vreezen zijn ,,. 

Zoo luidt ongeveer de inleiding van een onlangs verschenen, 

tlink geschreven opstel wm Prof. L~,I,:~E, over de aanwezigheid 
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~an den hamster in Belgie(I). In het eigenlijk opstel, dat 

getuigt van de vele ernstige en nauwkeurige opzoekingen, die 

Schr. zich gegeven heeft om zooveel mogelijk alle inlichting.en 

omtrent zijn onderwerp te vereenigen, wordt een feit medege- 

deeld, dat de hooger besproken stelling eens te meet staaft ; aan 
zijn opstel is het onze als het ware ontleend : wij hebben de 

voornaamste feiten uit het tamelijk uitvoerig werkje van prof. 

LEPLAE samengevat, de minder belangrijke achterwege gelaten, 

doeh over enkele punten meet inlichtingen gegeven, dan Schr. 

her zelf had gedaan : 

De hamster (Cricelus [rumenlarius PAI~L.), volgcns 

LEI)LAE in 5Tederlandseh Limburg ook K o o r n w i j f k e n ,  

genoemd, komt voor in Midden- en Zuid-Duitschland, uitgeno- 

men in de zuidelijke gedcelten van Wurtemburg en Beieren: 

verder in Bohemen, Hongarije, Galicia, Polen en Rusland tot in 
Siberia. In Frankrijk, Engeland, Denemarken, Noorwegen en 

Zweden heeft men het hog niet aangetroffen, evenmin als in de 
landen, die ten zuiden der Alpen gelegen zijn. Zijne aardrijks- 

kundige verspreiding is dus tamelijk scherp begrensd. Dit is 

grootendeels her gevolg van de leefwijze en her voedsel van het 

dier, waardoor het aan een vasten, vruchtbaren bodem gebonden 

is, zooals wij verder zullen aantoonen. 

In Nederland komt de hamster alleen voor in her zuidelijk 

gedeelte van Limburg en in Belgi~ was hij, tot v66r enkele jaren 

zoo goed als onbekend. Prof. LE['L)~E schijnt aan te nemen dat 

de hamster v65r 1878 in BelgR niet waargenomen werd. Dit is 
een dwaling : DE SELYS-LoNGcIt&MPS sehreef immers reeds in 

1842 het volgende(2 : de Hamster... wordt i n  klein aantal 

{l) LEPLAE, professeur d'~conomie rurale et de g~nic rural,  ~ l'Univer- 
sit~ de Louvain, L'invasion du Hamster en Hesbaye, Revue gdndrale 
agronomique 1898, n o 10. bl. 461. - -  Her overdrukje : Le Hamster en 
Hesbayei~vollediger dan het opstel in hooger genoemd tijdschrift. 

(*~) t~DM. DE SI~LYS-LoNGCI-I.~MPS, lrauT~e belge, le part ie;  Indication 
m6thodique des mammifSres, oiseaux, reptiles et poissons, observ6s 
jusqu'ici en Belgique, 184~ ; bldz, 33. 
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aangetrotlbn in de provincie Luik tusschen Herve en Limbueg 

(stad);  bewoont de omslreken van Aken. Men heeft mij verze- 

kerd dat hij ook te vin~len is in de omstreken van Venloo op 

den reehteroever van de Maas .. . . .  DEBY(1) sehreef in 1848 nage- 

noeg hetzelfde; zijne vindplaatsen sehijnen eehter uit hot voor- 

gaande week geput te z i j n . -  In 185t zei DE SELYS-LONG- 

CHAMPS n0g het volgende(2): ,, De hamster,  een oostelijke 

diersoort bewoont een greet  gedeelte van Middel- en gematigd 

Europa, van aan de Oeralbergeu tot aan de Rija, dien hij weinig 

overschrij dt en de westetij kegrens van zij n woongebied vormt(3) ; 

her is sleehts toevallig dat hij de gvenzen van BelgiO bezoekt 

nam(dijk in de omstrekea van Herve ca Venloo. ,, 

Uit dezc beide citaten blijkt wel dat de hamster  zeldzaam 

was in BelgiO, maar  toch niet onbekend; trouwens, volgens 

een mededeeling van prof. LEPLAE zelf, wordt  beweerd dat de 

hamster  reeds vSdr 30 jaren in de omstreken van Stable weed 

gezien. Men vergete hierbij niet dat zoolang de hamster  niet in 

zeker aantal voorkom~, men het diet licht over bet hoofd kan 

zien ten gevolge van zijn leefwijze onder den geond en zijn nage- 

noeg uitsluitend nachtelijke rooftochten. 

Naar  bet schijnt kwam,  in bet quaternaire tijdvak, de 

hamster  in Belgi6 en Frankr i jk  overvloedig veer.  Het ware,  

zegt LEPLAE, belangrijk te weten om welke reden de hamster  

van West-Europa meet  naar  Midd,~l-Europa is verhuisd. 

(1) J. DEI~v~ professeur d'agriculture et de sciences naturelles ~ l'~cole 
centrale dc commerce, Histoire Naturelle de la: Belgique, I848, Mammi- 
fOres,'2o deel, blz 96. (BibliothSque nationale de Jamar ~ Bruxelles). 

(21 Sur la laurie de lielgique, discours prononc~/t la sdance publique 
de la classe des sciences, le 17 dScembre 1854 par DE SELYS-LoNGcttAMPS~ 
membrc de l'acad6mie et dirccteuc de la classe, bldz. 28. 

(3) Uit het hier bijgevoegde kaartje blijkt, dat de hamster in de omstre- 
ken van Straatsburg aan deze zijde van den Rijn zeer talrijk vertegen- 
woordigd is, maar toch blij ftnog steeds in hoofdzaak waar, dat de hamster 
de Rijn weinig oversehrijdt 
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De hamster behoort tot de k n a a g d i e r e n  en wel meer 

bepaaldelijk tot de familie der muizen  (Murida). Van onze 

gewone muizen en ratten (het geslacht Mus) onderscheidt zich 

de hamster door den korten, weinig behaarden staart, terwijl 

deze bij de muizen lang, geringd en als her ware met schubben 

bezet is. De hamster heeft daarenboven wangzakken (1), die tot 

tijdelijke bergplaats veer het voedsel dienen. Deze zakken of 

holten hebben openingen van binnen in den mend en zijn betrek- 

kelijk ruim, zoodat men, bij her zien van zulk een diet met volge- 

propte wangzakken, wel zou vveezen dat het gaat barsten (2). 

De hamster wordt ongeveer zoo greet als hot zoogenaamd 

Guineesch b igget je  (Cavia cobaya, te Gent gewoonlijk 

s t een ra t  genoemd) dat eveneens een knaagdier is. De hamster 

is bleekgeelachtig bruin ; de bovenzijde van den kop (het voor- 

hoofd), de streek rondom de oogen en een ring rondom den hals 

zijn levendig roodbruin ; de eigenlijke muff en de pooten zijn wit 

(1) Bij vole knaagd ie ren  komen wangzakken  veer ,  met  uit- of inwendige  
o p e n i n g e n ;  deze zakken zijn bij sommige soorten be t r ekke l i j k  zeer 
greet ,  zoodat zij zich zelfs tot  in do schouders t reek  u i t s t rekken .  Een  
spier, die van de ui ts teeksels  dcr  lendenwervels  komt, t rek t  den zak naar  
achteren,  wanneer  doze gevuld meet  worden.  Her ledigen geschiedt  
door  d rukk ing  met  de voorpooten.  

Deze e igenaardige  in r ich t ing  wordt  bij geen andere  inheemsche  mui- 
zensoort  aangetroffen ; wangzakken  komen echter  bij andere  u i theemsche  
Murida wel veer,  zooals bij de Afrikaansche Saccostomus fuscus en 
Cricetomys gambianus en bij de Noord-amerikaansch Saccomys anthophi- 
lus en Perognathu~ fasciatus ; bij deze beide laatste soorten zijn de ope- 
n ingen  der  wangzakken  ui twendig gelegen." 

~2) Prof.  LUPLX~. zegt in een nota : ~ Er  bestaat  in Amer ika  een andere  
ra t  met  wangzakken,  Geomys Douglasii Sen, waarvan de leefwijze r ee l  
overeenkomst  ver toont  met  die van den h a m s t e r ,  - -  Geomys is wcl een 
knaagdier ,  maar  toch geen eigenli jke ra t  of routs. In Europa  is ook een 
dergel i jk  voorbeeld te vinden : nl. bet  met  Geomys verwante  geslacht  
Spermophilus, waarvan de best gekende  soort, de Z i e s e l  (Spermophilus 
citillus) in Silezi~ Bohemen  en Oostenri jk-Hongari je  wordt  aangetroffen. 
De ziesel heeft  bi jna volkomen dezelfde leefwijze als de hamste r  en heeft ,  
zoowel als deze, wangzakken,  die zich in de mondhol te  openen. 
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F i g .  1. - -  V e l ' s p r e i d i n g  v a n  den  h a m s t e r  in D u i t s c h l a n d  en  Be l g i ~  

~naar Prof. NEI~RING en Prof. L~PLAF..) 
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terwijl drie goed afgeteekende vlekken op wang, schouder en zijde 

vuil wit zijn ; eindelijk zijn buik, borst en beenen zwart ; het 

geheel vormt een zeer eigenaardige teekening, waardoor het dier 

steeds gemakkelijk te erkennen is. 

De hamster voedt zich bij voorkeur met tarwe, veldboonen, 

erwten en wikken; ook wel met rogge en andere graangewassen, 

wortelen van versehillende planten, zooals penen en beetwor- 

tels, aardappelen en zelfs jonge korenplanten ; bij gelegenheid 

,-, 

Fig.  2. - -  De hamste r  (114 der natuur l i jke  grootte) en schematische t eeken ingen  
v a n  hamsterwoningen ,  

neemt hij ook wel dierlijk voedsel, b.v. muizen, ratten, kleine 

vogels, hagedisscn, slangcn, insectcn en wormen, zelfs wel eens 

jonge hazen, dit volgens een mededeeling van den heer DUYTS, 
die reeds verscheiden duizenden hamsters gevangen heeft en in de 

gelegenheid was hun zeden nate gaan; toch vormt het plantaar- 

dig gedeelte verreweg het hoofdbestanddeel van zijn voedsel. - -  

Juist door den aard van dit voe, dsel houdt de hamster zich bij 

voorkeur op in de vruehtbare lecmgronden, die men gewoonlijk 
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t a r w e l a n d  noemt, en die voor de cultuur dcr hooger gemelde 

veldvruchten zeer geschikt z i j n . -  In een meer kleiachtigen 

bodem zou de hamster  te moeilijk zijne onderaardsche gangen 

kunnen graven, terwijl in losse zandige gronden die gangen niet 

stevig genoeg zouden zijn. Bcrgland wordt  zooveel mogelijk 

vermcden, terwijl hot woud nooit tot woning w o r d t  gekozen. 

Door die omstandigheden kan men verklaren hoe hot komt, dat 

de hamster zich op bepaalde plaatsen verLoont en con vrij scherp 

begrensd verspreidingsgebied heeft; door zandgroaden, wouden 

en bergen wordt  hij immers in zijne vordere uitbreiding tegen 

gehouden. - -  hls de hamster  zich in Belgiii verder verspreidt, 

zal dit geschieden in hot land van Ilerve, in hot tlaspengouwsch 

gebied, hot Waalsch gedeelte van Brabant, hot zuidelijk(leem- 

ach/ig) gedeelte van Oost -en  West-Vlaan(leren. de provincie 

tIenegouwen en verder hot Noorden van Fransch-Vlaanderen, in 

con woord, in de rijkste landbouwdistricten (tarwegronden). 

,, De hamster graaft  zich con onderaardsche woning, evenals 

de mol en hot konijn, m~tar hot bouwplau is zeer verschillend 

van dat dozer beide soort(,n, en verLoold kleine afwijkingen naar 

gelang van den ou(lerdom en het geslacht van hot diet'. 

- 0m'erbiddclijk uit de mocderlijke wonillg verjaagd, zoo- 

dra zijne krachten hot toelatel2, begiz~t de jonge hamster, op den 

oudcrdom van ongeveer vier xvekel~(1), reeds een woning te 

graven, die wel is waar  hog nict zeer diep gelegen is wanneer 

il) Volgens de W~,rrz begint do jonge hamster zijn nest te graven, op 
den ouderdom van zes woken of twee maanden, maar vermenigvuldigt 
zich eerst hot volgenI jaar. ALL~,.~ZA.~D daarentegen beweert dat de 
jonge hamsters reeds pogcn gangen te graven, als zij slechts veertien 
dagen oud zijn en dat zij door de moeder reeds na een drietal weken ver- 
laten worden. Volgens Prof. NE~mN6, (lie van de hamster een voornaam 
onderwerp van zijne studio heeft gemaakt, komen de gegevens van 
DE "WAITZ her mees~ de waarheid nabij. u den beer D[~YTS jaagt hot 
wijfje de jongen niet, weg, maar zij verlaat~ ze omelders eene nieuwc 
woning te gaan graven. 
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men ze vergelijkt met de woningen der volwassenen, maar waar- 

van her uitgraven toch reeds een aanzienlijken arbeid vereischt. 

, De rust- of slaapkamer is, bij de volwassen dieren, bekleed 

met overblij fselen van gras en aren en bevindt zich op een diepte 

van twee voet of meet onder den grond. Wij hebben er onder- 

zocht, die een meter diep gelegen waren. Die kamer is ill 

gemeenschap met een andere holte, die nog iets dieper is uitge- 
graven en die als voorraadkamer dienst doet; daarin worden 

allerlei droge voedingsstoffen verzameld, vooral tarwe, hayer, 

boonen, enz, die na den winter door her diet zullen opgegeten 

worden. In den herfst vindt men ook in deze woningen stukkeu 

beetwortels, aardappelen, enz., doch deze gemakkelijk in rotting 

overgaande stoffen zij n uitsluitend voor het onmiddellijk verbruik 

bestemd. , 

Trouwens in zijne wangzakken brengt het dier slechts 

zelden wortels en knollen mede en nooit dierlijk voedsel. 
- Her in- en uitgaan geschiedt door ecn of meer openingen, 

die 5 ~. 10 centimeter wijd zijn en toegang geven tot bijna lood- 

rechte gangen, die alleen in de nabijheid der slaapkamer eenigs- 

zins gebogen zijn. Uit deze kamer vertrekt een andere gang, 

die schuin naar boven gaat en meestal eenigszins bochtig is ; 

deze dient tot her verwijderen der aarde, die bij bet bouwen van 

her nest moet weggebracht worden, cn die gang is her gedeelte 

der woning dat het eerst wordt gemaakt. De hoop grond, die 
aldus opgeworpen wordt, gelijkt goed op een grooten molshoop 

en verraadt dus de aanwezigheid van den hamster. De groote 

afmetingen van de bovengebrachte hoopen aarde en van de ope- 

ningen laten echter toe zonder eenige moeite de hamsterwoningen 

van de molswoningen te onderseheiden. 

De woningen der wijfjes zijn Ineestal grooter el1 dieper dan 

die der jongen en hebben gewoonlijk verscheidene openingen. 

De oude mannetjes hebben echter de diepste woningen; men 

heeft er in Duitschland gevonden, die 1.50 m. tot 2 m. diep 
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waren;  zij hebben meestal slechts een uitgang en een (schuine) 

opruimingsgang; daarentegen zijn zij gewoonlijk van verschei- 

dene voorraadkamers voorzien. 

Bij het naderen van den winter, sluit de hamster zich in 

zijne met gras bekleede kamer open  valt er in een winterslaap 

tot in her voorjaar, terende op bet vet, dat hij in het najaar heeft 

gevormd. Volgens BREItM ZOU de hamster nu en dan ontwaken 

om een deel van zijn voorraad op te etch. Dit wordt echter zeer 

betwist en is trouwens hog al onwaarschijnlijk. - -  Volgens den 

iNederlandschen geleerde Allamand, is de oorzaak van den win- 

terslaap van den hamster niet zoozeer de koude, dan wel het 

gebrek aan luchtverversehing, - -  hetgeen de hamster zelf 

teweegbrengt door de openingen van zijne woning te sluiten. 

Men k a n ' s  winters zeer goed hamsters in volle leven ell bewe- 

ging houden in een kamer, waar de temperatuur beneden her 

vriespunt daalt. Trouwens het felt, dat de hamster ontwaakt,  

wanneer het in winterslaap verkeerende dier aan de lucht, zelfs 

aan koude lucht, wordt blootgesteld, is hog een bewijs te meer 

dat de koude niet de voornaamste oorzaak dcr verdooving is. 

Na den winter zoekt bet mannetje het wijfje op ; na enkele 

dagen herneemt het zijn afzonderlijk leven. In April en in 

Augustus, misschien in uitzonderlijke gevallen drie maal per 

jaar, brengt het wijfje 3 ~, 15 of zelfs meer jongen ter wereld; 

maar gewoonlijk bedraagt her aantal jongen 8 b. 12. Deze 

zijn op dat oogenblik naakt en blind; hull oogen gaan eerst 

omstreeks den achtsten dag open; na 3 of 4 weken zijn zij reeds 

in staat om voor zich zelf te zorgen en worden zij uit de moeder- 

lijke woning verdreven of door de moeder verlaten. Ilet wijfje 

paart nog eens in geval het nog slechts de eerste worp is geweest; 

anders begint zij haren voorraad aan te leggen. 

De hamster is, evenals de rat, een vreesachtig dier, dat 

voor menschen en dieren op de vlucht gaat. Maar wannear men 
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hat te nabijkomt of her uit zijn woning wil gravan,verdedigt her 

zich met moed en wocde. IIet knarst met de tanden, blaast zijn 

wangen op an laat ean luid geknor hooren, nagenoeg zooals de 

mannetjes van de Guineesche biggatjes, wannaer men ze ver- 

e n t r u s t . -  Daar de hamster, evenals alle knaagdieren, zeer 

kraahtige snijtanden bezit, kan hij zeer pijnlijke beten toebren- 

gen aan de (hondan-) rattenvangers en ook aan den mensch. 

BREHM haalt hot geval aan van personan, die door den h~mstar 

aangevallen werden, zonder eenig andere reden, dan dat zij te 

dicht bij zijn aardhoop voorbij kwamen, en ook me{ paarden 

meet zulks wel eens gebeurd zijn. 

Dat de hamslers w~reedaardige dieren zijn, blijkt ook uit her 

felt dat zij zelf individu~n van hun eigen ras aanvallen, wannrer 

zij c]kandar ontmoaten, hetgeen gewoonlijk met den deed v:m 

een tier vechtanden eindigt, waarna de overwinnaar den over- 

wonnene verslindt. 

Wordt de hamsU~r vervolgd an ingehaald, eer hij z;ja 

woning heeft kunnen bereiken, dan richt hij zich evenals een 

rat, op zijn achterste op, knarsctand~ en knort woedend eu wint 

hat op die wijza dikwijls van jonge honden. De goede hondcn 

(raitenvangers an vooral geoefende fox-terrier's) waehten het 

gunstig oogenblik af en verbrijzelen d~m met een enkelen beet 
dan schedel van het knaagdier ; zij weten ook door de fijngevoe- 

ligheid van hun reukorgaan de bewoonda van de nietmeer 

bewoonde helen te onderscheiden en lcggen den grootsten liver 

aan den dag om de gangcn te onderzoeken of om de richting 

daarvan aan te duidan, naarmate man vcrder uitgraaft. Zonder 

de hulp van een goeden hond, is het uitgraven moeilijk en loopt 

men gevaar zijn tijd te verliezan door her doorzoeken van een 

onbewoond hol. 

De schade, die door den hamster wordt veroorzaakt, is zeer 

aanzienli]k, daar hij in den herfst groote hoeveelhadan graan en 
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zaden verslindt en verbergt. Zoolang de tarwe of de boonen, 

erwten en wikken hog op bet veld groeien of in bundels of schoo- 

yen gebonden staan, bcgaat de hamster zJjne rooverijen : hi j  

buigt de halmen of stengels naar beneden of klimt op de schoo- 

yen en snijdt her stroo af onder de aar. Hij ledigt vervolgens 

de afgebeten arch en vult zijne wanzakken op met graan (of 

zaden), sores zelfs in zulke mate, dat hij niet racer bijten kan en 

men hem zonder gevaar met de hand vatten kan. - -  In zijn nest 

gekomen worden de wanzakken geledigd door her drukken der 

voorpooten, waarvan hi j, evenals ratlen, eekhorens en andere 

knaagdieren,een zeer behendig gebruik west te maken. Deham- 

ster brengt ook wel eens gansche aren en houwen naar zijn nest. 

Het is zelden dat de hamster over dag op roof uitgaat; 

gewoonlijk vcrlaat hij eerst zijn woning bij ]let vallen van den 

nacht en het is ook gcdurel~de de duisternis dat de honden hem 

het gemakkelijl~st kunnel~ grijpen en dooden. 

Dat de schade lfiet ona;lnzienlijk is, blijkt uit de volgende 

cijfers. In de woni~)gen van de jongen, die het zelfde jaar  

geboren zijh vindt men gewoonlijk omstreeks de mann 1 Septem- 

ber 10 ~ ~o0 kil. tarwe, wi]dCen, enz.; in de groote woningen der 

volwassenen k;m, volgens Duitsche schrijvers, de voorraad 

graankorrels en zaden zelfs 50 kil. bereiken. 

En dit cijfer is volstrck~ niet overdreven : hnmers de heer 

tIALEN-MEurr burgemeester te Haccourt prov. Luik)slaagde er 

in, na een halve n dag met drie wcrklieden gegraven te hebben, in 

een nest nog zeven levende jongen te vinden, alsmede een reus- 

achtige hoeveelhcid voon'aa(l, n[. 47 kil. tarwe en 50 kil. wikkeni 

Het is dus wel een bij uiistek schadelijk dier, want er dient niet 

vergeten te worden, dat hooger aangehaa[de cijfers alleen een 

delfl(beeld geven van den weggeborgen voorraad, maar niet van 

al het voedsel, dat de hamster dagelijks gnat o.pzoeken en onmid- 

dellijk verbruikt. 

Wij laten hier nu eenige inlichtingen volgen betreffende de 

gang van de verspreiding van den hamster in Belgi(~. 
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In 1878 werd een hamster gedood, die waarschijnlijk uit 

Nederlandsch Limburg in Belgi~ was gedrongen. 

In 1884 werd de hamster te Molingen bij u (Mouland) 

op den rechter oever van de Maas en op eenige honderde meters 

van de Nederlandsche grens aangetroffen. 

Weldra hield de hamster op eene zeldzaamheid te zijn in de 

hooger vermelde streek. In 1887 waren de geleden verliezen 

.Prov~ 'de . i ' , , J ,o~r  ~  a ' ~ '  
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Fig .  3. - Kaa r t j e  van  de s t reek,  die in de provineie Lu ik  door de hamsters  reeds wordt  
bewoond. - -  De nieuwste  v indplaa tsen  in de omstreken van  Borgworm et  Stable s taan  
niet  op de kaar t .  - -  De met s trepen aangeduide p laa tsen  zijn de eers te  middelpunten van  

verbre id ing  op de beide oevers  geweest .  

reeds greet genoeg opdat het landbouwcomice van Vis6 een pre- 

mie van 2 ft. op ieder ingebrachtcn hamster zou stellen. In dat 

jaar word echter weinig gelegenheid gevonden om die premiete 

verleenen, maar in 1888 was het aantal hamsters reeds toege- 

nomen op zulke wijze, dat bet landbouwcomice een mollenvan- 

ger, Frans Duyts te Bombaye, belast~e deze nieuwe vijanden 

stelselmatig uit te roeien, tegen een vergoeding van 050 fr. 

(bijna 25 cent) per kop. Van Molingen uit had hot dier zich 

alsdan reeds verspreid in her land van Herve, n. 1. in de richting 

van Daalhem envan Aubel. In 1888 doodde de hooger genoemde 

mollenvanger, op last van den heer Francotte, burgemeester van 

Daalhem, meer dan 100 stuks op her grondgebied van Bombaye 

bij Daalhem. 
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IIet schijn{ trouwens dat 1888 en 1889 zeer gunstige ]aren 

waren veer  de vermenigvuldiging van den hamster.  Dit is 

althans op te maken uit de volgende rebel, die het aantal ham- 

sters aanduidt, welke tot in November 1889 op last en kosten 

van her landbouwcomice van Vis5 gedood werden. Die tabel 

geeft tevens een goed denkdeeld van de verspreid!ng van den 

hamster  op dat tijdstip : 

Molingen (Mouland) . 30 

Fouron le Comte . 297 

Berneau . . . . . .  139 

Vis5 . . . . . . .  154 

Warsage  . . . . . .  162 

Bombaye . . . . . .  119 

l'dchelle . . . . . .  121 

Neufchateau . . . . .  87 

waarvoor  753 fr. aan laremi[m werd betaald. 

Daalhem . . . . . .  124 

Mortreux . . . . .  97 

Feneur . . . . . .  22 

St-Andr5 . . . . . .  31 

Trembleur . . . . .  112 

Oupeye (linker oever) 11 

Totaal. . 1 5 0 6  

Uit deze tabel blijkt ook dat de hamster  reeds op den linker 

ocver van de Maas was verschenen; trouwens was zulks niet 

alleen het geval te Oup(~ye, maar ook te t laecourt ;  waarschijn- 

lijk was hot diet dus r(:eds sinds verschciden jaren de Maas 

overgekom(,n (wellieht over (to Maasbrug te Vis5), en dus, 

schrijft prof. Leplae, schijnt de beschuldiging, die men tegen 

de wfllenzettcrs g(;uit hoof t, als zoudcn zij dell hamster  over den 

sl,'oom gebracht hebben, wm allen grond ontbloot te zijn. 

lnlusschen had men op den linker oew;r van de Maas, waar  

de hamster  in 188(.) hog zeldzaam was, weinig of geen maaire- 

gclcn genomen; ook verspreiddc hij zich in de omstreken van 

l laccourt  naar  Bclgiseh Limburg toe. In 1893 werd con exem- 

plaar gedood In l,'roidmont (gehueht wm tIaceourt) aan de Lim- 

burgsehe grens; andere hamsters waren her voorgaande jaar  in 

dezelfde strer reeds gedood geworden. Toeh seheen het dat, 

dank aan de maatregelen, die door her landbouweomice van Vis6 

waren genomen geworden, de buitengewone vermenigvuldiging 
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van den hamster  in 1889 tegen gehouden was.  Uitgeroeid is hij 

echter  volstrekt  niet zooals blijkt uit de volgende aantalen 

hamsters ,  die door Duyts werden gevangen : 

1889 . . . . .  1100 

1890 . . . . .  400 

1891 . . . . .  800 

1892 . . . . .  1109 

1893 . . . . .  214 

1894 . . . . . .  332 

1895 . . . . . .  649 

1896 . . . . . .  445 

1897 . . . . . .  302 

1808 . . . . . .  84 (1) 

Tevens werd ook nog een nieuw middelpunt van versprei-  

ding aangetroffen inde oms t rekenvan  Wanne  bij Stable; in 1894 

was  het  diet er  hog zeldzaam, an werd  alleen in klein aantal  bij 

den aardappeloogst  aangetroffen. Sindsdien werden nog ver-  

scheiden exemplaren gevangen to Wavremont  (bij de Pruisische 

grens).en andere in moestuinen in de omstreken van Wanne  en 

Stable. I)e heer Giliard, schepen te Stable, r ing  er in 1897 drie 

in zijn ruin en hij herinnert  zich er omstreeks 30 jaar  geleden 

hog gczien te hebben; hij schrijft  hun klein aantal  en de lang- 

zaamheid van hunne verspreiding lee aan de hardheid en de 

armoede van den grond der streck(2). 

Scdert 1894 werclcn de maatregelen,  die her landbouw- 

cornice van Vis6, gemeentebesturen enz. genomen hadden, 

opgeschorst ,  zoo gezegd omdat  het kleine knaagdier  nagenoeg 

verdwenen was. Her Staatsbestuur was  echter in de onkosten 

van de verdelging der hamsters  in 1888, 1889 en 1890 tusschen 

gekomen,  maar  wilde daarna  geen nieuwe toelagen verleenen ; 

(l) Daarenboven leverde Duyts, van 1893 tot 1896, aan prof. Jullin te 
Luik hog ";00 hamsters, zoodat deze hamstervanger alleen meet dan 
6100 hamsters heeft gedood. 

(2) Ook Prof. Nehring heeft wel tens de hamster ill tuinen en wijn- 
gaarden aangetroffen maar dit zijn uitzonderingen ; de hanaster is ten 
type van knaagdier der steppcn, dat steeds ecn groote voorliefde heeft 
voor open streken met weinig bosch waar groote 1)ijna onbewoonde 
uitgestz'ektheden grond voork(,mon, (lie ,1,m hamster de, voor zijne ver  
menigvuhliging, noodige rustige stiltc aanbicdcn. 
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dit waswel de groo/e reden, waarom de maatregelen ingetrokken 

werden. Sindsdien is de hamster echter niet stil gebleven, en sedert 

1894 heeft hij zich steeds verder naar her westen verplaatst, 

d.w.z, naar Brabant toe in de richting van Borgworm (Warem- 

me,. Zijn aanwezigheid in niet zeer zeldzame exemplaren werd 

reeds waargcnomen te Alleur, Loncin Xhendremael en Oth~e, 

dus reeds op 20 kil. afstand van de Maas. Naar Belgisch Lira- 

burg toe is hij weinig verspreid; toch sehijnt hij reeds sedert 

verscheidene jaren, in klein aantal echter, in her zuiden dezer 

provincie bekend te zijn. 

Dat de hamster zich snel vermenigvuldigen kan, blijkt uit de 

volgende feiten. Te Fexhe-Slins, waar het diet zich eerst sedert 

'~ of 4 jaar heeft vertoond, komt her reeds in groot aantal voor. 

Prof. LEeL.~E vond op bijua al de velden van den heer De Wonck 

aldaar, hamstcrwoningen, in een enkel haverveld vond hij er 

niet minder dan zes, waarvan verscheiden bewoond waren. 

Te Xhendrelnael werden op een akker  van enkele roeden 

21 jonge en oude hamsters gevangen, die uit twee woningcn 

afkomstig waren. Te Lantin werd een drachtig wijfje gedood, 

dat 14 jongen zou geworpen hebben en voorbeelden van een 

dergelijke vruchtbaarheid zijn volslrekt geen uiizonderlijke 

gevallen. 

Volgens de laatste berichten werden in 1898 te Celles, 

BovlSe, Waleffe en Lamine, dat is in de omstreken en ten zuiden 

vau Borgworm hamsters gedood. ])it kmtagdier is dus reel 

verder doorgedrongen, dan men wel meende en heeft reeds het 

hart  van IIaspengouw bereikt. 

In Nederlandsch Limburg heeft men ook over den hamster 

reeds te klagen gehad, vooral ill de omstreken vail Heerlen, een 

dorp dat ongeveer 15 kilometer ten noorden van Aken, bij de 

Duitsche grens, is gelegen. Vroeger was de hamster er ook 

weinig tah'ijk, maar in 1880 heeft her zich vermenigvuldigd op 

zulke wijze, dat de Commissaris des Konings alsdan een omzeud- 
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b r i e f  aan de gemeenten heeft gezonden, waarbij haar aanbe- 

volen werd de uitroeiing van her knaagdier te ondernemen. 

V6br eenige jaren bataalde men een premie veer iederan 

hamster, die op her gemeentehuis te Sehimmert (in het Zuiden 

der provincia) werd aangebracht. 

De hiarbij gevoegde kaart duidt trouwens de aanwezigheid 

van een zeer talrijke kolonia hamsters in de omstreken van 

Aken, dus nabij de Belgische grens, aan (bldz. 177). 

- Wij bevinden ons dus veer het onwederlegbaar felt dat de 

hamster in een tamelijk greet gedeelte van bet Haspengouwsch 

gebied leeft. 

- Meet men daaraan greet belang hechten en dient men on- 

middellijke maatregelea ta nemen om dien inval tegen te gaan? 

, Wij meenen dat her meet dan tijd is dien weg op te gaan, 

daar bet ons zeer gevaarlijk voorkomt die streak langzamerhand 

door zulk een schadelijk dier, dat zich zoo sterk ksn vermeer- 

dercn, te laten ovarrompelen. 

- Thans richt in tIaspengouw de hamster, die er tot nog toe 

slechts in vrij klein aantal voorkomt, weinig scllade aan en her 

is slechts op sommige boerderijen te Fexhe-Slins, dat men 

ernstige klachten bogint te uiten. Maar alle landbouwers in die 

streek zijn het erover eens, dat het aantal dezer knaagdieren van 

jaar tot jaar toeneemt. Er kan dus onverwaclds een zeer sterke 

vermenigvuldiging (evenals in 1889) plaats grijpen, en hier zou 

het gevaar des te greeter zijn, daar de bedreigde streek ook uit- 

gebreider is. Uit her bovenstaande blijkt dat de hamster naar 

het midden van Belgi~ voortschrijdt met een snelheid van 5 kil. 

per jaar cn dat, niettegenstaande hij hog steeds in betrekkelijk 

klein aantal voorkolat : een enkel jaar van buitengewone vrucht- 

baarheid zou voldoende zijn om zijn verspreiding in Haspengouw 

aanzienlijk te bevorderen. 

Juist zooals men van muizenjaren en meikeverjaren wel 

r spreekt, kan men ook van echte h a m s t e r j a r e n  spreken, 
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d .  w. z. jaren, waarin de hamster zich buitengewoon vermenig- 

vuldigt, terwijl in andere jaren er sores bijna geen te zien zijn. 

u vochtigheid in het voorjaar, schijnt de vermenigvuldiging 

sterk tegen te werken : ook de heer DUYTS heeft zulks kunnen 

waarnemen en deze hamstervanger schrijft juist aan de sterke 

voorjaarsregens in 1898 her klein aantal hamsters in ditzelfde 

jaar toe. Prof. NEmUNC, haalt een voorbeeld aan, dat op een 

voldoende wijze aanduidt, hoe overvloedig de hamster kan voor- 

komen : Bij gelegenheid van een bezoek aan de omstreken van 

Westeregelen bij IIalberstadt tijdens een hamsterjaar, zag hij 

honderde jonge hamsters bij klaarliehten dag over de akkers 

loopen, dis in alle richtingen aardhoopen en gangen vertoonden. 

Men kon ze dan gemakkelijk met een stok of zelfs met sen trap 

van den voet dooden. 

- O m  de vruehtbaarheid van den hamster hog beret aan te 

toonen zal bet voldoende zijn hier de cijfers van LE~Z aan te 

halen, betreffende her aantal gedoode hamsters in de omstreken 

van de stad Gotha in Duitsehland. 

In 1817 . . . . .  111817 In 1821 . . . . .  8587 

- i818 . . . . .  13051 ,, 1822 tot 28. 78718 

- 1819 . . . . .  22370 Totaal in 1856 . 396000(1) 

, 1820 . . . . .  7321 

, BLO.~mYER verhaalt dat in de omstreken van ,kscherleben 

(Harz, 1)uitschland) in 1880, 100,000 hamsters werden gevangen; 

in188I werden op een paehtgoed van700 heetaren in de omstre- 

ken van Braunsweig 900 volwasselt en 2000 jonge hamsters 

gedood. 

,, Deze eijfers laten toe te oordeelen hoe belangrijk de schade 

kan worden, wanneer men den hamster toelaat zich in een land- 

bouwstreek te vermenigvuldigen en welke buitengewone hoe- 
. . . . . . . . . . .  

(•) De schrijvers zijn bet nict eens of dit cijfcr een totaal ia of alleen 
het aani;al gedoode hamsters in 1856. Hoewel dit cijfer zeer hoog is, is 
het toch niet onmogelijk dat het op een enkel jaar betrekking heeft. 
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veelheid granen, enz. moeten vernietigd worden door dergelijke 

legers van ratten. ,, 

De hamster heeft enkele natuurlijke vijanden, namelijk : de 

s t e e n m a r d e r s of flu w ij n e n (Mattes foina), die den hamster in 

zijne woning gaat opzoeken en dooden, om er zich vervolgens in 

te vestigen ; de b u n s i n g e n  (fissen of v i s s e n ,  Mattes pule- 
flus) en de w e z e l s  (Mustela vulgaris). Toch zijn deze dieren 

niet bij machte den hamster uit te roeien of zelfs zijne vermeer- 

deri~g binnen bcpaalde grenzen te houden. 
De rechtstreeksche sirijd tegen den hamster kan op versehil- 

lende wijzea gevoerd worden : 

1 ~ Het  u i t g r a v e n :  I)iL is de meest gevolgde en ook de doel- 

matigste handelwijze; maar soms eischt dit een langdurigen arbeid, 

want de gangen van de hamsterwoningzijn diep en dikwijls vertakt. 

Zooals wij hooger zeiden, is het raadzaam daarbij te beschikken �9 

over geoefende honden, die door hun uitstekend reukorgaan de 

bewoonde van de onbewoonde woningen onderscheiden, den loop ' 

der gangen en ook de verplaatsing vail den hamster binnen zijue 

w0ning aan~luiden. Men delft met spaden lot her dier in zijne 

laatste schuilplaats is gedrcven cn laat bet dan door den hond 

nemen. Het knorren en her knarsetanden duiden aan dat inert 

de schuilplaats gaat bereiken. Men kan ook, volgens :BLOMEYER, 
eenvoudig een stok met een scherp omgekromden haak (angel) 
ili de richting van den hamster steken; dezo bijt er verwoed in 

en geraakt aldus vast ; men trekt dan het dier uit den grond en 

doodt het met een stokslag. 

Het uitgraven heeft best na her inoogsten der graangev~as- 

sen plaais. Men zal zooveeI mogelijk de wijfjes opzoeken; hare 

w0ningen Zijn gemakkelijk te erkennen aan bet greeter aantal 

0peningen of uitgangen. 
2 ~ He t  v e r s t i k k e n  door  z w a v e l b e r o o k i n g .  Men 

graaft den grond boven de woning een voet diep uit en men laat 
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er lompen brauden, die men vooraf met zwavel heeft bepoederd, 

nadat de uitgang van her nest behoorlijk geopend is. Zoodra de 

verbranding goed aan den g'mg is, sluit men de gemaakte ope- 

ning dicht, alsook de andere openingen van de woning. De 

ontstane gassen veroorzaken den dood van den hamster. 

Hoogst waarschijnlijk, zegt prof. LEPLAE, Z0U hetzelfde 

doel even goed, doch reel gem~kkelijker bereikt worden door 

zwavelpitten (solferwieken) te gebruiken. 

Zw~velkoolstof zou misschien ook kunnen beproefd wor- 

den : men zou cen kleine hoeveclheid van dezo uiterst vluchtigo 

vloeistof in de gangen gieten en deze dan goed sluiten; bet i s  

best mogelij k dat her diet door de onstane gasvormige zwavel- 

koolstof gedood wordt. 

Ook zou men misschien in sommige plaatsen den hamster 

kunnen verdrinken door water in de gangen te gieten. Daar het 

dier wellicht voor her water zou vluchten, zou her raadzaam 

zijn zich door een geoefenden bond te laten vergezellen. 

3 ~ Het  v e r g i f t i g e n .  Oiftig graan (rattengif), phosphorpil- 

len en phosphorbrij werdcn tegen den hamster aangewend. In 

het najaar, wanneer de hamster overvloedig graan kau vinden, 

zal door het gebruik van giftig graan en phosphorpillen niet reel 

verkregen worden ; in bet voorjaar wanneer het voedsel schaar- 

schcr is, zou men de bride middelen kunnen beproe~en. Er 

dient bier nochtans bijgevoegd te worden dat de tot nog toe 

elders verkregen uitslagen niet zeer gunstig waren. 

Phosphorbrij laat men liefst door een apotheker of een 

schcikundige b e r e i d e n . -  Men sluit de openingeu, die men 

op de akkers vindt, licht toe en werpt den volgenden dag in al de 

openingen, die 's  nachts weer geopend werden (die, dus gelneen- 

schap hebben met bewoonde woningen) een of twee eindjes 

stroo (een twintigtal centimeter lang) die voora[ in de phosphor- 

brij gedompeldwerden. - -  Wanneer de hamster weer naar but- 

ten komt, besmeert hij zich met brij, en wammer hij zich wil 
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reinigen, zooals ook ratten en muizen doen, likt hij de phosphor- 

brij af en sterft vergiftigd. 

4 ~ In Duitschland zijn de va l l en  zeer reel in gebruik. 

I)eze worden geplaatst op zulke wijze dat de hamster gevangen 

wordt, wanneer hij zijn woning wil verlaten. Echter gebeurt 

het wel meer, dat het dier wantrouwend is tegenover her hem 

onbekend toestel en spoedig een anderen uitweg graaft. 

5 ~ Her f r e t  (Mattes furo) wordt door sommige schrijvers 

aanbevolen tot de jacht op den hamster; her is echter te vreezen 

dat in de smalle gangen der onderaardsche woning den strijd 

van het frel tegen den woedenden hamster niet altijd in het voor- 

deel van het eerstgenoemde dier zal uitvallen. 

Verstihhen en uitgraven zijn de/wet  aanbevelingswaar- 

digste methoden; de eerste gnat vlugger en is vooral ann te beve- 

lea na den winter, daar bet uitgraven dan te veel schade zou 

veroorzaken; de tweede, vooral in den herfst toe te passen levert 

meet voordeel op; de huid van den hamster is naar het schijnt 

fr. 0.50 waard en de weggeborgen voorraad is dikwijls ruim- 

schoots voldoende om voor den gedanen arbeid schadeloos te 

stellen. 

Wanneer de landbouwers eenmaal goed op de hoogte zullen 

zijn van de leefwijze van den hamster, wanneer zij zullen begrij- 

pen hoe dringend noodig bet is dien ongenooden gast uit te 

roeien,en wanneer zij daartoe doorlandbou'zc0mices en openbare 

besturen zullen aangespoord worden, zal het stelsel der premi~n 

zoo goed als onnoodig worden, want ieder landbouwer zal zelf 

de hamster op de door hem gebruikte akkers verdelgen. In 

een paar jaren zou men deze dieren ten onzent geheel kur, nen 

uitroeien. 

Wij zullen hier niet eindigen zonder onzen hartelijken dank 

te betuigen nan prof. L~PLA~, die ons zoo vriendelijk allerlei 

inlichtingen heeft verstrekt en ons tevens de clich6s van zijne 

figuren zoo bereidwillig heeft afgestaan. (L S~'~LES. 


